طرح ﻣﺷﺎوره ﻣﮭﺎﺟرت و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ درﺧواﺳت دھﯽ
)(IAAAS
ورﻗﮫء ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ][DARI
 IAAASﭼﯾﺳت؟
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺷﺎورۀ ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ درﺧواﺳت دھﯽ ) ،(IAAASدﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﻣوﯾل ﺷده از ﺟﺎﻧب دوﻟت ﺑﮫ
ﻣﺷﺎوره ﺣرﻓﮫای در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ درﺧواﺳت دھﯽ را ﺑرای آن ﻋده از ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن وﯾزای ﺗﺣﻔظﯽ ﻓراھم
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷدهاﻧد و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن را ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧرد ﺳﺎل اﻧد
)ﺑرای ھر ﮔوﻧﮫ وﯾزه در اﺳﺗراﻟﯾﺎ( ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اطﻔﺎل ) (IGOCﻣﺻوب ﺳﺎل  1946وزﯾر ﺳرﭘرﺳت
آﻧﺎن اﺳت .ﻓراھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ  IAAASدﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺣت  IAAASواﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﯾد اﮔر:
•

ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﯾزه ﻣﻌﺗﺑر وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷده اﯾد

•

در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺧواﺳﺗﺎر وﯾزه ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،و ادﻋﺎی ﺗرس از آزار و اذﯾت ﺑراﯾﺗﺎن ﺑر آﺳﺎس دﻻﯾل و ﺷواھد درﺳت دارﯾد.

•

از ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده رﺳﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﮭﺎﺟرت اﺳﺗﻔﺎده ﺗﮑرده اﯾد ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .

•

ﻗﺑﻼ ﯾﮏ درﺧواﺳﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﮐﮫ ﺑﺎﻻی آن در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻏور ﺷده ﺑﺎﺷد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت ﮐﺎﻣل درﺧواﺳت دھﯽ ﺗﺣت  IAAASﺑﺎﺷﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ:
•

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓوق را ﺑرآورده ﺳﺎزﯾد؛ و

•

ﺑﮫ ﺳﺑب ﺷراﯾط ذﯾل ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺛﺗﺎﺋﯽ آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺑﺎﺷﯾد
– ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺗﺄﺛﯾر دارﻧد )ﻣﺛﻼ) down syndrome ،ﻗوت ﺑدﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﯾن(،
) autismﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺎدی() dementia ،از دﺳت دادن ﺣﺎﻓظﮫ(
– ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ
– ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ از ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻋذاب
– ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﺎﺗوان ﮐﻧﻧده
– واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر.

•

ﺧردﺳﺎل ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اطﻔﺎل ) (IGOCﻣﺻوب ﺳﺎل  1946اﺳت ،ﺑﮫ ورﻗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در
ﻣورد ﻧوﺟواﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
Dari

ﺗﻔﺎو ت ﺑﯾن ﻣ ﺷ ﺎوره و ﮐﻣﮏ ﭼ ﯾ ﺳ ت ؟
”ﻣﺷﺎوره“ ﻣﮭﺎﺟرت  IAAASاﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آن ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻧده  IAAASﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺷﺎورهء ﻣرﺑوط ﺑﮫ
درﺧواﺳت وﯾزه ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﻓرد ﯾﺎ از طرﯾق ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﯾوی ﯾﺎ ﺗﯾﻠﻔون اراﺋﮫ ﻣﯽ دارد .اﯾن ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻓرد ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔروه از اﻓراد داده ﺷود.
”ﮐﻣﮏ“ درﺧواﺳﺗﯽ  ،IAAASآﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده  IAAASدر ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳﺗﯽ وﯾزه ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ وﯾزه و ﺗﻘدﯾم
درﺧواﺳﺗﯽ اش ﮐﻣﮏ اراﺋﮫ ﻣﯽ دارد .

ﻧﻘﺶ  SSIھﻤﺮاه ﺑﺎ  IAAASﭼﯿﺴﺖ؟
 (SSI) Settlement Services Internationalﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻗرارداد ﮐرده
اﺳت ﺗﺎ ﺧدﻣﺎت  IAAASرا اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد SSI .ﺗﺣوﯾل ﺧدﻣﺎت را ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺗﺧﺻص ﺷرﯾﮏ ﺧوﯾش در ﺳراﺳر
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  IAAASﺑﮫ ﮐﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم؟
ﺑﮫ  SSIﺑﮫ ﺷﻣﺎره  1800 932 082راﯾﮕﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
ﯾﺎ از طرﯾق وﯾﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ درﺧواﺳﺗﯽ دھﯾد
www.ssi.org.au/
ﺳﭘس  SSIﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺷﻣﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد.

اﮔر ﻣن واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای  IAAASﺑﺎﺷم ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺑﻌدی ﭼﯾﺳت؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑرای  IAAASواﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .
اﻧواع ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ ﺑرای اوﻟﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻣﺎ و ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﺑﻌدی و در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧده  IAAASﺷﻣﺎ وﺟود دارد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن دﻓﺗر اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺧود ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﯾوی ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد
ﯾﺎ از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ھﯾﭻ ﻧوﻋﯽ از اﯾن طرﯾﻘﮫ ھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد SSI ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد و
راه ﺣﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد.

اﮔر ﻧﺗواﻧم ﺑﮫ ﺧ و ﺑ ﯽ اﻧﮕ ﻠﯾﺳ ﯽ ﺻ ﺣ ﺑت ﮐ ﻧم ﭼ ﮫ ﻣ ﯾﺷ و د؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ  SSIﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ”ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﻔﺎھﯽ و ﺗﺣرﯾری )“(TIS National
ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  131 450زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد و از اﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ  SSIﺑﮫ ﺷﻣﺎره  1800 932 082در
ﺗﻣﺎس ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻورت ﻟزوم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺗرﺟم راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﮭﺎﺟرت ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم درﺑﺎره ﺗﺟرﺑﮫ ام ﺑﺎ  IAAASﮐﮫ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾم؟
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻧﺗﻘﺎدات ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت  IAAASاراﺋﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد،
ﺑﺎ  SSIﺑﮫ ﺷﻣﺎره  1800 932 082در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد و اﻧﺗﻘﺎدات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﺑﮫ ھر زﺑﺎن ﺑﮫ
 info@ssiiaaas.org.auاﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ ﻧظرات ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣوده و ھر ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد.
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